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शे अवे हिकाण शोत ेजजथे नायऱाची 
झाड ेपायच उंच शोती, जजथे ऩोऩट खूऩ दंगा 
कयामच ेआझण जजथे जगातीर वलाात जास्त 
रार पुरं शोती. 



तथेे वलाात उंच नायऱाच्मा 
झाडालय एक भाकड याशत अवे. तो 
हदलवबय काशी ना काशी भाकडचषे्टा 
कयीत अवे. त्माच्मा रांफ ळेऩटीच्मा 
भदतीने तो एका झाडालरून दवुऱ्मा 
झाडालय उड्मा भायत अवे. लषृांच्मा 
खारी फपयणामाा चचत्ता आझण नदीत 
ऩोशणामाा भगयी मांच्मा डोक्मालय तो 
लरून नायऱ पेकत अवे. 



एके हदलळी नायऱाच्मा झाडालरून खारी उतरून जग 
फघण्माचा भाकडाने वलचाय केरा. 



नदीच्मा कािालय एक छोटेवे ळशय शोते. त्मा ळशयात एक 
न्शाव्माच ेदकुान शोत.े जेव्शा भाकडाने दकुानात ऩाशीरे, तवे्शा 
न्शाली एका भनुष्माची दाढी फनवलत शोता. भग भाकड आऩल्मा 
भनात वलचाय करु रागरा. भी जय मभळा काऩल्मा तय भी कवा 
हदवेन? भग तो ऩटकन न्शाव्माच्मा खुचीलय उडी भारून फवरा 
आझण त्माने न्शाव्मारा त्लयेने मभळा काऩामरा वांचगतरे. न्शाव्माने 
माऩूली भाकडांच्मा मभळा कधीशी काऩल्मा नव्शत्मा. तयीशी त्माने 
भाकडाच्मा मभळा काऩल्मा. 



मभळा काऩल्मानंतय, भाकडाने त्माचा चशेया आयश्मात ऩाहशरा. 
वुयलातीरा तो काशी फोररा नाशी ऩण भग तो न्शाव्माच्मा खुचीलय 
उड्मा भारू रागरा आझण ओयडू रागरा "भाझ्मा मभश्मा कुिे 
गेल्मा? भाझ्मा मभश्मा रगेच ऩयत आण! 

“न्शाव्माने भाकडारा अततळम आदयाने आझण ळांतीऩूलाक 
वभजालून वांचगतरे की आता तो मभश्मा ऩयत चचकटलू ळकत नाशी. 
ऩण न्शाव्माने जेलढ्मा धैमााने वभजालून वांचगतरे, भाकड जेलढेच 
जास्त उतालीऱ शोऊ रागरे. ळेलटी, भाकड न्शाव्मारा म्शणारे, "फघ, 
तू भाझ्मा मभळा काऩल्मा आशेव. जय तू भरा भाझ्मा मभळा ऩयत 
केल्मा नाशीव, तय त्मा फदल्मात भरा तुझा लस्तया दे! “ 

नाइराजास्तल न्शाव्मारा त्माचा लस्तया भाकडारा द्माला 
रागरा. न्शाली पायच दुुःखी झारा कायण तो त्माचा वलाात जास्त 
तीक्ष्ण आझण तजेस्ली लस्तया शोता. 



त्मानंतय भाकड तो लस्तया घेऊन ळशयबय फपयत याशीरा. मभश्मा 
गेल्माभुऱे तो अधुनभधून स्लतुःळी फडफड देखीर कयीत शोता. 
त्माचलेऱी, त्माने नदीच्मा कािालय एका भहशरेरा भावा स्लच्छ 
कयताना ऩाहशरे. ती स्री पायच गयीफ अवल्माने, ती एक राकडी कािी 
घेऊन भाळाची वापवपाई कयत शोती. 

"शे घ्मा," भाकड खूऩच वभ्मऩणे आझण ळारीनताऩूलाक म्शणारे, 
"शा भाझा लस्तया घ्मा, मानं तुम्शी भाळाच ेकलच अततळम लेगाने 
स्लच्छ करू ळकार. " 

स्रीने "आबायी आशे" अवे म्शणण्माआधी, भाकड ळशयाच ेइतय 
नजाये ऩाशण्मावािी तनघून गेरा. 



भाकड नंतय ऩयत आरा आझण त्मा स्रीरा म्शणारा, "भरा 
भाझा लस्तया ऩयत द्मा." 

त्मा स्रीने दुुःखी स्लयात म्शटरे, "अये, तो लस्तया अततळम 
गुऱगुऱीत शोता आझण भाझ्मा शातून घवरून खारी नदीत ऩडरा. 
नदीच्मा प्रलाशात तो कुिलय गेरा अवेर काम िाऊक. " 

"तू भाझा वुंदय ल तीक्ष्ण लस्तया गभालराव" यागायागाने तो 
म्शणारा "भग भरा तू तुझा भावा दे." 



त्मा स्रीने खूऩ वलनलण्मा केल्मा. ती म्शणारी शा भावा 
भाझ्मा बुकेल्मा भुरांच ेयारीच ेबोजन आशे. ऩण भाकडाने स्रीच े
काशी एक ऐकरे नाशी. तो त्माच्मा भुद्मालय िाभ याशीरा आझण 
लस्तमााच्मा फदल्मात भावा भागत याशीरा. काशी लेऱातच, 
भाकडाच्मा शातात तो भावा शोता, जो त्मा स्रीने काशी लेऱाऩूली 
मळजलरा शोता. 



काशी लेऱाने भाकडारा कॉपीच्मा झाडाखारी मळऱी बाकयी 
खाणाया एक भाणूव हदवरा. बाकयी मळऱी, जुनी आझण वुकरेरी 
शोती. त्मा भाणवाकड ेबाकयीफयोफय खाण्मावािी काशी यवाऱ अवा 
ऩदाथा नव्शता.  

"शे घे", खूऩच वभ्म आझण ळामरनताऩूलाक भाकड म्शणारा. 
"तुझी कोयडी बाकयी एकदभच फेचल अवेर. त्माफयोफय शा भावा 
खाळीर तय तुरा फये लाटेर."  

खूऩ आबयऩूलाक त्मा भाणवाने भावा घेतरा. भग भाकड ळशय 
फपयण्मावािी ऩुढे तनघून गेरा.  



दवुऱ्मा हदलळी भाकड त्मा भाणवाकड ेऩयत आरा. त्मा लेऱी 
भनुष्म कॉपीच्मा ळेंगा तोडत शोता. 

"ळुब प्रबात," भाकड म्शणारा. "भी भाझा भावा ऩयत नेण्मावािी 
आरो आशे." 

"तुझा भावा!" त्मा भाणवाने ओयडून वांचगतरे. "कार यारी भी तो 
खाऊन टाकरा." 

"भी तुरा तो भावा उधाय हदरा शोता आझण तू तो खाल्रा?" 
भाकड चचडरा आझण भग यागाने लय खारी उड्मा भारू रागरा.  

"भग फदल्मात तू भरा कॉपीच्मा बफमा दे!" भाणवाने भाकडारा काशी 
कॉपीच्मा बफमा देताच तो ततथून ऩवाय झारा.  



भग भाकडारा एक भहशरा हदवरी जी आऩल्मा घयाजलऱ ऩीि 
दऱत शोती. 

"त्मा वऩिाच ेखूऩच भधुय केक फनतीर," तोंडालय शात िेऊन शवत 
शवत भाकड म्शणारा, "ऩण जय केक फयोफय कॉपी देखीर अवेर तय 
फकती भजा मेईर?" नंतय खूऩ वभ्मता आझण ळारीनताऩूलाक भाकडाने 
कॉपीच्मा बफमांची ती छोटीळी टोऩरी त्मा स्रीरा हदरी. 

 "भी तुझी खूऩ आबायी आशे!" त्मा स्रीने म्शटरे. ततने आजऩमतं 
इतका दानळूय भाकड ऩहशरा नव्शता. 



भग त्मा भहशरेने कॉपी बाजून वुंदयळी कॉपी फनलरी. ततने 
आऩल्मा ळेजामांना कॉपी वऩण्मावािी फोरालरे. वला ळेजाऱ्मांनी एकर 
मेऊन कोपी प्मामरी. जेव्शा ती कॉपीचा ळेलटचा घोट घेत शोती 
तततक्मातच भाकड ऩयतरा. 



"भाझ्मा कॉपीच्मा बफमा भरा ऩयत दे. आता भाझी 
स्लतुःच कॉपी वऩण्माची इच्छा आशे," बीतीदामक चशेया करून 
भाकड म्शणारा. 

"अये! शे कवे ळक्म आशे, "स्री म्शणारी. "आम्शी तय 
वगऱी कॉपी वंऩलरी." 

"काम!" भाकड भोठ्माने ओयडरा. "भाझी वायी कॉपी 
वंऩलून टाकरी! भरा भाझ्मा कॉपीच्मा बफमा ऩयत शव्मात! 
ताफडतोफ त्मा भरा ऩयत द्मा! “ 

त्मा स्री ल भाकडाभध्मे फयाच लेऱ तू तू भी भी झारी. 
तवे्शा भाकडारा तव्मालय एक गयभ गयभ बाकयी फनताना 
हदवरी. उयरेरे भऱरेरे ऩीि एका बांड्मात िेलरेरे शोते. 
तव्मातीर बाकयी फयीच रशान शोती! 

भाकड म्शणारे, "तू भाझ्मा कॉपीच्मा बफमा घेतल्माभुऱं 
भी तुझ ेभऱरेरे ऩीि घेऊन जात आशे!" 





भऱरेल्मा वऩिाची थाऱी घेऊन भाकड तनघून गेरा. ऩुढे 
त्मारा केऱीच्मा झाडाच्मा वालरीत फवरेरी एक स्री हदवरी. 
स्रीवोफत ततच्मा चाय रशान, वुंदय भुरी देखीर शोत्मा. ती स्री 
भुरींच्मा काळ्मा चभकदाय केवांच्मा लेण्मा फनलत शोती. 



"आये व्ला, तुझ्मा भुरी तय खूऩच वुंदय आशेत," भाकड 
खूऩच वभ्मऩणे आझण ळारीनतनेे म्शणारे. 

स्री राजत शवरी. आऩल्मा भुरींची स्तुती ऐकून ततरा 
फये लाटरे. खयंच ततच्मा भुरी खूऩ वुंदय शोत्मा.  

"तुझ्मा भुरी खूऩ चांगल्मा आशेत," भाकड ऩुढे म्शणारा, 
"दऩुायच्मा लेऱी त्मांनी बाकयी खामरा शव्मात. शे फघ, 
भाझ्माजलऱ थोड ेऩीि आशे. त्मात तू थोड ेनायऱऩाणी मभवऱ. 
त्मांच्मा खूऩ चवलष्ट बाकयी फनतीर. " 

ऩीि घेऊन, स्री आझण ततच्मा भुरींनी भाकडाच ेआबाय 
भानरे. अळा वभ्म आझण दानळूय भाकडाळी त्मांचा कधीशी 
वंफंध आरा नव्शता. 



दवुऱ्मा हदलळी भाकड ऩयत आरा. 

"गोड बाकयी अगदी चवलष्ट शोत्मा!" वला भुरी 
एकबरत म्शणाल्मा. "आम्शी आऩरे खूऩ आबायी आशोत." 



भग भाकड आऩरे दात चालत म्शणारा, "तुभची एलढी 
हशम्भत! तुम्शी भाझ ेऩीि खाऊन टाकरे?" 

रशानळा भुरींनी वऩिाच्मा बाकयी खाल्माच ेभान्म केरे. भग 
भुरी बीतीऩोटी यडामरा रागल्मा. ऩयंतु त्मांची आई म्शणारी, 
"तूच तय त ेऩीि आम्शारा हदरे शोत,े म्शणून तय आम्शी त े
खाल्रे ". 



"भी त ेऩीि तुरा नेशभीवािी हदरे नव्शत.े भी 
तय त ेतुरा उधाय हदरे शोत!े " भाकड जोयात 
ओयडरा. "ऩण आता तुम्शी त ेवगऱं ऩीि, ज ेतुभचं 
नव्शतच, खाल्रं आशे, तय तुझी कुिरीतयी गोष्ट भी 
घेऊन जाईन. भी तुझ्मा एका  छोट्मा भुरीरा घेऊन 
जाईन, जी भाझ्मावािी नायऱाची फपी फनलू ळकेर. 
शे फघ, भी मा भुरीरा घेऊन जात आशे! " 

अवे म्शणत भाकडाने त्मा स्रीच्मा वलाात रशान 
आझण वलाात वुंदय हदवणाऱ्मा भुरीकड ेफोट दाखलरे. 





शे ऐकून स्री यडू रागरी. ततने गुडघ्मांलय फवून, दोन्शी 
शात जोडून भुरीरा वोडून देण्माची वलनंती भाकडरा केरी. 
ऩण त्मा दषु्ट भाकडाने ततच ेकाशी एक  ऐकरे नाशी. 



अख्खी दऩुाय, भाकड आझण स्री दयम्मान बांडण वुरु 
याहशरे. ळेलटी वंध्माकाऱ झारी आझण वूमा भालऱू रागरा. 
काऱोख शोऊ रागरा ऩण दोघांतीर तू तू भी भी वुरु याहशरे. 
त्माच लेऱी त्मा स्रीचा ऩती आऩल्मा काभालरून घयी ऩयतरा.  



त्मा भहशरेचा ऩती म्शणजे दवुये ततवये कुणी नवून तो 
न्शाली शोता, ज्माने भाकडाच्मा मभळा काऩल्मा शोत्मा. 

"नभस्काय," त्माने भाकडारा वलचायरे. "भाझा लस्तया तुरा 
उऩमोगी ऩडरा का?" 



भग भाकड न्शाव्मालय ओयडू रागरा. "अच्छा, तय तू 
तोच आशेव! जय तू भाझ्मा वुंदय मभश्मा काऩल्मा नवत्मा 
तय भी तुझ्मा भुरीरा नेरे नवत!े" 



भोिभोिमाने यडणाऱ्मा आऩल्मा ऩत्नीकड ेन्शाव्माने ऩहशरे. 
भग त्माने आऩल्मा वुंदय भुरींकड ेफतघतरे. भग गूढ शवून तो 
भाकडरा म्शणारा, "जय भी तुरा तुझ्मा मभळा ऩयत केल्मा तय 
भग तू आभच्मा भुरीरा वोडून जाळीर का?" 



वुरुलातीरा, भाकडाने नाक भुयडरे ऩण भग थोडा वलचाय 
केल्मानंतय तो म्शणारा, "िीक आशे." कदाचचत त्माच ेएक कायण 
अवेशी शोत ेफक ळशय फघून फघून तो देखीर लैतागरा शोता. तो आता 
आऩल्मा घयी - म्शणजे, उंच नायऱाच्मा झाडालय जाण्मावािी उत्वुक 
शोता. त्मारा नायऱाच्मा झाडालय फवून झाडाखारी फपयणामाा चचत्ता 
आझण नदीत ऩोशणामाा भगयी मांच्मा डोक्मालय नायऱ पेकामच ेशोते. 



"खूऩ छान," न्शाली म्शणारा. "तुझ्मा मभळा ऩयत 
चचकटलणे शे एक खूऩच किीण काभ आशे, ऩण भी त े
काभ करू ळकतो. त्मारा आि हदलव रागतीर. चर, 
भाझ्मा फयोफय मे. "भग न्शाली भाकडारा आऩल्मा 
तऱघयात घेऊन गेरा. 



"तू इथे बफरकुर शारचार न कयता फव," न्शाली म्शणारा. "भी 
तुरा एक भंतयरेरा नायऱ खामरा देतो. भी एक जादचूा भंरदेखीर 
म्शणेन. त्माभुऱे तुझ्मा मभळा ऩयत मेतीर. शे ऩशा, भी प्रत्मेक 
ग्राशकावािी शे कयीत नाशी. ऩयंतु तू भाझा वलळेऴ अततथी आशेव." 



भग ऩूणा आि हदलव तो भाकड त्मा अंधाऱ्मा आझण 
थंड अळा तऱघयात फवरा. आऩल्मा वंऩूणा आमुष्मात तो 
कधीच इतका ळांत फवरा नव्शता.  



आि हदलवांनंतय न्शाली आरा आझण 
त्माने भाकडारा आलाज हदरा. 



"व्ला ..." तो म्शणारा, "फघ, भी तुझ्मा मभळा ऩयत 
केल्मा आशेत!" भग त्माने आयळाभध्मे त्माचा चशेया 
दाखलरा. खयोखयच  भाकडाच्मा मभळा उगलल्मा शोत्मा  
- ऩूलीऩेषा त्मा जास्त रार आझण दाट शोत्मा! 





भग काम? भाकड खुळीत मेऊन न्शाव्माच्मा फागेत एका 
झाडालरून दवुऱ्मा झाडालय उड्मा भारू रागरे. न्शाली, त्माची 
ऩत्नी आझण भुरी वलाजण आनंदाने नाचू रागरे. 



वलाात रशान भुरगी भार तनजश्चतऩणे थोडी दुुःखी 
शोती. ततरा लाटरे फक जय ती भाकडाफयोफय गेरी अवती 
तय ततरा देखीर एका झाडालरुन दवुऱ्मा झाडालय उड्मा 
भायता आल्मा अवत्मा. भग ती भाकडाकडून नलीन मुक्त्मा 
मळकू ळकरी अवती. 



तवे्शा न्शाली लऱरा आझण यागाने भाकडाकड ेफोट उगारून 
म्शणारा, "शे फघ, आता भाझा लस्तया ऩयत कय. भी तुझ्मा 
मभळा ऩयत केल्मा आशेत." 



शे ऐकल्मानंतय भाकड एका झाडालरून दवुऱ्मा  झाडालय 
उड्मा भायत ळशयाच्मा फाशेय ऩऱारा. तो त्माच जंगरात ऩयत 
गेरा जजथे नायऱाची झाड ेपायच उंच शोती, जजथे ऩोऩट खूऩ दंगा 
कयामच ेआझण जजथे जगातीर वलाात जास्त रार पुरं शोती. 



कदाचचत तो भाकड अजूनशी ततथेच 
याशतो. त्मानंतय तो ळशयात ऩयत कधीच 
गेरा नाशी. कदाचचत तो अजूनशी चचत्ता 
आझण भगयी मांच्मा डोक्मालय लरून 
नायऱ पेकतो. 



न्शाली, त्माची ऩत्नी आझण भुरी देखीर आता आनंदी 
आशेत. न्शाव्माने भाकडाच्मा मभळा कळा ऩयत केल्मा माच्मा 
वलचायाने त्मांना खूऩ गम्भत लाटत.े 






